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Abstract 
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Abstract 
Together with Sigma Industry and a customer to them, a concept for a future product 
of a holder for shopping lists has been prepared. The customer came to Sigma with a 
product idea. The problem that the product would solve was to facilitate the handling 
of shopping lists in the everyday trade. At the moment, it is difficult to handle a 
shopping list while using a shopping cart and a scanner. 

The purpose of the work was to, together with Sigma, make a conceptual study of a 
holder for the shopping list for the everyday trade. The study's question was: 

How should a product be designed to facilitate the use of a shopping list during 
grocery shopping? 

In order to achieve the purpose and to answer the study's question, the design 
methodology Bootcamp bootleg was used throughout the project. By starting with a 
concept generation and later advance to developing the best concepts, a functional 
prototype has finally been produced. 

The result of the work became a concept that consists of a disc that can be attached to 
a shopping cart. The disc has the ability to hold a shopping list as well as a pen. By 
placing the disc on the shopping cart while it holds the shopping list, the user's hands 
are released, which results in the ease of handling both the shopping cart and the 
shopping list. 
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Sammanfattning 
Tillsammans med företaget Sigma Industry och en kund till dem så har ett koncept för 
en framtida produkt av en hållare till inköpslistor framställts. Kunden kom till Sigma 
med en produktidé. Problemet som produkten skulle lösa var att underlätta hantering 
av inköpslistor i vardagshandeln. I dagsläget är det svårt att hantera en inköpslista 
samtidigt som man använder sig av kundvagn och en scanner. 

Syftet med arbetet var att, tillsammans med Sigma, göra en konceptuell studie av en 
hållare för inköpslista för vardagshandeln. Studiens frågeställning var: 

Hur ska en produkt utformas för att underlätta användning av inköpslista i 
vardagshandeln? 

För att uppnå syftet och frågeställningen så användes designmetodiken Bootcamp 
bootleg genom hela arbetet. Genom att starta med en konceptgenerering för att ta 
vidare och utveckla de bästa koncepten så har slutligen en funktionell prototyp 
tillverkats.  

Resultatet av arbetet blev ett koncept som består av en platta som går att fästa på ett 
kundvagnshandtag. Plattan har möjlighet att hålla en inköpslista och en penna.  
Genom att plattan sitter på kundvagnen och håller inköpslistan så frigörs användarens 
händer vilket resulterar i att hantering av både kundvagn och inköpslistan underlättas. 
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1 Introduktion 
Examensarbetet efterliknade ett konsultarbete tillsammans med Sigma Industry. 
Arbetet hade ett stort fokus på konceptgenerering och produktutveckling. 

1.1 Bakgrund 
En kund till Sigma hade stött på ett problem som uppstår vid storhandling i 
livsmedelsbutiker. Problemet var att vid storhandling så används oftast en inköpslista, 
som blir svår att hantera samtidigt som en kundvagn och en scanner används. Kunden 
kom då med en idé till Sigma att en lösning för att fästa inköpslistan på kundvagnen 
var nödvändigt. 

1.2 Problembeskrivning 
Problemet som arbetet var syftat mot att lösas var att underlätta hantering av 
inköpslistor. För att hålla koll på allt som ska köpas under en storhandling så används 
oftast en inköpslista. Denna lista brukar skrivas på första pappersbit som finns 
tillgängligt vid det tillfälle då listan fylls i, vilket gör att det blir olika storlekar på 
pappersbiten som listan är skriven på. 

Problemet som sedan uppstår i affären är att det blir svårt att hantera denna 
inköpslista. Det finns många olika sätt att hantera en inköpslista. Ett exempel är att ta 
fram lappen från fickan för att kontrollera vad som ska köpas och sedan lägga tillbaka 
den i fickan, för att sedan ta fram den igen. Ett annat exempel är att hålla i lappen hela 
tiden som gör att scanning av en vara blir svårare då man använder båda händerna, en 
till scannern och en till varan som ska scannas, vilket gör det svårare att hålla i listan 
samtidigt. Så detta problem ska lösas genom en produkt som sitter på kundvagnen 
som ska hålla i inköpslistan. Detta gör att händerna blir fria till att plocka varor, 
scanna samt att köra kundvagnen.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet var att, tillsammans med Sigma, göra en konceptuell studie av en 
hållare för inköpslista för vardagshandeln.  

Därmed är studiens frågeställning: 

Hur ska en produkt utformas för att underlätta användning av inköpslista i 
vardagshandeln? 

Uppdelad till mindre frågeställningar: 

1. Vilka tekniska lösningar krävs för att produkten ska uppnå sitt syfte? 
2. Hur kan användning av inköpslista underlättas? 
3. Hur ska geometrin utformas? 
4. Hur kan produkten tillverkas? 

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avgränsades mot att produkten var tänkt för privatpersoner så arbetet hade 
inte något fokus mot företagsmarknaden. På grund av tidsbrist i projektet så 
bestämdes det att ingen slutprodukt skulle tillverkas.   
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Produktutveckling 
Produktutveckling är en bred beteckning för utveckling av olika typer av produkter [1, 
pp. 24-25]. Huvudsakligen så syftar produktutveckling till att den produkt som ska 
utvecklas ska komma ut på marknaden för att säljas [1, p. 97]. Varje produkt som ska 
tas fram har någon form av kravspecifikation som definieras av hur produkten ska 
användas, vilken teknologi som finns tillgänglig och vilka konkurrenter som finns på 
marknaden [1, pp. 24-25].  

2.1.1 Produktutveklingsmetodik 
Det finns flertalet olika produktutvecklingsmetodiker som kan användas som grund 
för hela produktutvecklingsprocessen. Metodikerna beskriver i vilka steg och hur de 
olika metoderna inom produktutvecklingsprocessen kan användas.  

2.2 Design 
Design och konstruktion är två kompetensområden som finns inom 
produktutveckling. Tidigare så har dessa två kompetenser varit åtskilda i 
produktutvecklande företag men nu på senare år så har det blivit viktigare att de 
samarbetar parallellt med varandra. Båda områdena är beroende av vad den andra gör. 
[1, p. 21] 

I Sverige har ordet design ofta kopplats till estetik och inte alls till ingenjörsarbete, 
samtidigt som de i engelskspråkiga länder har en annan tolkning av vad design är. I 
det engelska språket så innefattar begreppet design också begreppet konstruktion. 
 [1, p. 22] 

2.2.1 Designmetodik 
Många designer kallar ett särskilt kunskapsfält för designmetodik. Detta 
har uppkommit dels för att lösa designproblem. Kunskapsområdet handlar om 
användbara stödmetoder för att förstå, analysera och lösa ett designproblem. Vid 
designarbete handlar det om etablerade tillvägagångssätt. Designer använder även 
denna metod som en särskild problemlösningsmetod. Användarna är ofta inblandade i 
arbetet vid denna specifika utvecklingsmetod. [1, p. 263] 

2.2.1.1 Bootcamp bootleg 
Bootcamp bootleg är en designmetodik som kommer från Stanford University i 
Kalifornien. Metodiken är obeständig och kan ändras beroende på ny insamlad data 
och åsikter från användare av metodiken. Bootcamp bootleg består av fem steg. Varje 
steg används för att få en struktur i hur en produkt kan designas och testas. De fem 
olika stegen är empathize, define, ideate, prototype och test. [2] 
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Empathize 
Empathize är första steget i processen. Empathize översätts direkt till känna empati, 
vilket är vad den här sektionen handlar om, känna empati för vad användaren behöver. 
Enligt Bootcamp bootleg kan man få empati för användarna genom att observera de 
potentiella användarnas beteende när de befinner sig i en miljö där produkten kommer 
att användas. Det andra steget är att ta kontakt med användarna och utföra intervjuer 
så kan en större förståelse för vad produkten behöver erbjuda erhållas. Det tredje och 
sista steget för att få empati som metodiken talar om kallas immerse. Immerse syftar 
till att som designer sätta sig in i användarens situation och försöka uppleva det som 
användaren upplever. [2] 

Anledningen till att det är viktigt att känna empati med användarna, är att som 
designer så löser man ett problem åt andra personer. Om designern lär sig mer om hur 
användarna tänker och hur de beter sig i olika situationer så blir det lättare att anpassa 
en lösning till deras problem. [2] 

Define 
Det andra steget är Define, som översätts till definiera. Målet är att använda den 
insamlade datan från empathize-steget till att definiera hur produkten ska utvecklas. 
Definieringen är till för att avgränsa arbetet och se till att produkten blir utvecklad till 
specifika användare. [2] 

Viktigt för projektet är att definiera problemet för att kunna fokusera på rätt områden. 
En definition leder till att projektet avgränsas och överflödiga moment kan elimineras. 
Avgränsningar hjälper till att spara både tid och pengar för projektet. [2] 

Ideate 
Bootcamp bootlegs tredje steg är Ideate. Ideate betyder föreställa och steget handlar 
om att försöka komma på hur problemen kan lösas. Genom att generera så många 
koncept och lösningsförslag som möjligt öppnar det upp möjligheter för att studera 
olika slutresultat för produkten. Enligt Bootcamp bootleg är det viktigt att det finns 
stor variation mellan koncepten, allt för att hitta de lösningar som inte är direkt 
uppenbara. En stor variation kan leda till en större innovationspotential för lösningen. 
[2] 
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Prototype 
Prototype är det fjärde steget i processen. Prototype handlar om att omvandla 
koncepten och lösningarna från en idé till fysisk form. I början av prototypstadiet är 
det bättre att göra enkla prototyper för att få en överblick om hur produkten eventuellt 
kan se ut eller för att göra mindre tester på produkten. De enkla prototyperna kan 
hjälpa till med valet av vilka koncept som är bäst att fortsätta utveckla. Bootcamp 
bootleg beskriver att prototyper är en viktig del i utvecklingsprocessen för att 
förhindra missförstånd. Prototyper kan även spara mycket pengar i projektet genom 
att ge en inblick i vilka lösningar som fungerar i praktiken och vilka som inte går att 
genomföra. [2] 

 

Test 
Det femte och sista steget i processen är test. Här handlar det om att testa och förfina 
prototyperna. Genom att utföra olika tester och låta användarna testa produkten blir 
det lättare att bedöma om problemet har tacklats på rätt sätt. Beroende av resultaten 
från testen så kan prototyperna antingen förfinas eller skrotas helt. Om koncepten 
skrotas så börjar processen om med tidigare fel i åtanke. [2] 
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2.2.1.2 Designprocess, SVID 
Stiftelsen Svenska Industridesign förkortas till SVID. Designprocessen ser olika ut för 
olika projekt, designorganisationer har oftast en egen tolkning av designprocessen 
men för det mesta så liknar de varandra. Här under presenteras SVIDs beskrivning av 
designprocessen. [3] 

 
Figur 1. Svids beskrivning av designprocessen. Hämtad: 2017-03-30. 

<http://www.svid.se/sv/Vad-ar-design/Designprocessen-fran-ide-till-verklighet1/> 

Processen beskrivs i fyra faser: behov, idéer, utveckling och genomförande. Dessa 
fyra faser som är de yttre gröna pilarna följer varandra och är beroende av varandra. 
Den inre pilen med texten erfarenhet menar att erfarenhet byggs upp över hela 
processen och sedan tas med till nästa projekt. [3] 

Fas 1 - Behov 
Ett av de första momenten i projektet och kanske ett av det viktigaste är att ha rätt 
personer som kommer att arbeta i projektorganisationen. Det gäller till exempel att 
välja designer som har rätt designkompetens till projektet. [4] 

I denna fas så samarbetar man med den framtida användaren, det vill säga 
målgruppen, genom exempelvis en diskussion. Samarbetet görs för att få en djupare 
förståelse i användarsituationen. Detta görs för att få reda på information som kommer 
att användas under hela arbetets gång. [4] 
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Fas - 2 Idéer 
Fas två kan delas in i två metoder, visualisering och holistiskt arbetssätt. [5] 

Visualisering är en metod som kan ske genom enkla skisser eller CAD modeller. 
Dessa kan göras både två- och tredimensionella. Anledningen till varför visualisering 
används är för att alla i projektet ska få samma uppfattning av idéer och förslag. [5] 

Den andra metoden, holistiskt arbetssätt, är till för att man ska se en helhetsbild på 
projektets uppgift. Genom samband mellan uppgiften som ska lösas och omgivande 
faktorer kan man se helheten, för att lättare få förståelse från ett användarperspektiv. 
[5] 

Fas 3 - Utveckling 
Fas tre består av ergonomi och tester. [6]  

Ergonomi är till för att anpassa produkten till den mänskliga kroppen så att skador 
inte tillkommer. Det kan gälla till exempel rygg, axlar, ben och nacke men också 
anpassning till människans syn och hörsel. [7] 

Tester är något som kan upprepas under hela arbetets gång. Rent tekniska 
funktionstester utförs men framför allt görs tester tillsammans med användaren och 
projektägare. Upprepade tester används framför allt vid utveckling av tjänster med 
hjälp av designmetoder. [6] 

Fas 4 - Genomförande 
Den fjärde och sista fasen är också uppdelad i två delar, tester och utvärdering. 
Testerna i den fjärde fasen utförs på samma sätt som testerna i fas tre. [7] 

Att göra en riktig utvärdering i slutskedet av ett projekt är viktigt. Ny kunskap som 
har uppkommit under projektets gång ger erfarenhet som kan användas till kommande 
projekt i framtiden. [7]  
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2.3 Material 

2.3.1 Termoplast 
Termoplaster är smältbara och kan återvinnas. Molekylkedjorna är inte tvärbundna 
vilket gör att det går att värma upp plasten och sedan omforma den. Temperaturen för 
att smälta termoplast brukar ligga runt 100 grader. Den vanligaste 
tillverkningsmetoden för termoplast är formsprutning. [1, p. 392] 

De vanligaste termoplasterna är polyeten (PE), polypropen (PP), polystyren (PS) och 
polyvinylklorid (PVC). [1, p. 392] 

Termoplast används exempelvis till chassi för datorer, kåpor till hushållsmaskiner och 
elektronisk utrustning, avloppsrör, elarmaturer, inredningsdetaljer för byggnader och 
fordon. [1, p. 392] 

2.3.2 Härdplast 
Härdplaster bildas genom kemiska reaktioner och får då egenskaper som formstabil 
och värmetålig. Vid tillverkning av härdplaster tvärbinds molekylkedjorna vilket gör 
att härdplaster inte kan smältas om utan de bryts ner vid uppvärmning och kan då inte 
återvinnas. En egenskap som härdplast har är att den är värmetålig, några härdplaster 
kan klara temperaturer över 200 grader. Härdplastskomponenter tillverkas i anpassade 
former. [1, p. 393] 

När plasten härdar frigörs gaser som kan vara skadliga för hälsan, som t.ex. styren [8]. 

De vanligaste härdplasterna är epoxi (EP), fenolplast (PF), omättad polyester (UP) 
och polyuretan (PUR). 

Härdplaster används exempelvis till kåpor, maskinhus och karossdetaljer i fordon. [1, 
p. 393] 
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2.4 Tillverkning 

2.4.1 Formsprutning 
Formsprutning är den mest använda metoden för tillverkning av plastdetaljer i stora 
volymer [1, p. 471]. Metoden är väldigt kostnadseffektiv jämfört med andra 
tillverkningsmetoder såsom gjutning eller skärning. Formsprutning har under de 
senaste femtio åren blivit mer och mer automatiserat och datorstyrt. [9] 

Några egenskaper som formsprutning har är att verktygskostnaden är hög och stiger 
beroende på produktens storlek. Den har låg produktionskostnad beroende på 
seriestorlek, ju större seriestorlek desto lägre blir produktionskostnaden. Samma 
formverktyg kan användas om och om igen, det gör att måttnoggrannheten blir stor. 
[10] 

Formsprutning går till så att plastmaterial fylls i en tratt som leder ner till en cylinder 
med en roterande skruv och fungerar som en sprutenhet där plastmaterialet värms till 
flytande form. Från sprutenheten kommer plasten att skjutas in i ett formverktyg som 
består utav två delar. Formverktyget kyls ner så att plasten stelnar. Efter stelningen så 
separeras de två delarna i formverktyget så att den färdiga plastkomponenten går att 
plocka ut. En tillverkningscykel brukar ta mellan 10-30 sekunder, beroende på 
detaljens storlek. [1, p. 471], [9] 

2.4.2 Flerkomponentsformsprutning 
Flerkomponentsformsprutning fungerar på ett liknande sätt som formsprutning. 
Skillnaden mellan de två metoderna är att flerkomponentsformsprutning används när 
två olika material ska användas till samma detalj. Maskinerna har anpassade cylindrar 
som separerar de två materialen för att forma detaljen. Båda materialen sprutas in i 
formverktyget under samma skott och kyls ner på samma sätt som i formsprutning. 
[11, p. 88] 

2.5 Ergonomi 
Ergonomi syftar till att förbättra mänsklig hälsa, säkerhet och bekvämlighet. 
Kortfattat så riktas det mot produktdesign, tekniska system och fysisk aktivitet där 
ergonomin tillämpas för att förbättra det mänskliga välbefinnandet. Några av de stora 
faktorerna inom ergonomi är omgivningsfaktorer, kroppshållning och rörelse. En 
princip inom ergonomi är att designen ska utformas för att passa till så många 
användare som möjligt. [12, pp. 1-3] 
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2.6 Användare 
Designmetodiken Bootcamp bootleg förespråkar att en karaktärsprofil på en typisk 
användare till produkten kan skapas för att underlätta hur produkten ska utvecklas. 
Karaktärensprofilen ska vara en fiktionell person som är baserad på tidigare 
observationer av potentiella användare. Egenskaper hos den fiktionella karaktären kan 
vara ålder, hobbys, civiltillstånd och vardagsrutiner. Om utvecklingsteamet har en klar 
bild av en person som kommer att använda produkten så blir det lättare att fokusera på 
rätt utvecklingsområden. [2] 
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3 Metod  
Metodiken som följdes under arbetet var Bootcamp bootleg, varför metodiken valdes 
kommer att beskrivas i diskussionsdelen. Nedan har de olika metoderna som använts 
inom arbetet beskrivits mer utförligt. De är uppställda i samma ordning som de 
användes under arbetets gång. 

3.1 Gantt-schema 
En enkel och vanlig tidsplaneringsmetod är att göra ett Gantt-schema. Skaparen utav 
Gantt-schemat hette Henry Gantt. Det är en enkel metod som ställs upp i ett 
koordinatsystem. X-axeln används som en tidslinje och på y-axeln skrivs processerna. 
Varje process skrivs horisontellt, längden är beroende på processens varaktighet. 
[1, p. 659]  

Metoden är bra för att snabbt få se en överblick på hur lång tid projektet kommer att ta 
och processernas start- och slutpunkt, se Figur 2. [1, p. 659]  

 

 

Figur 2. Bilden visar ett exempel på hur ett Gantt-schema kan se ut. 
 

3.2 Observation 
En av de vetenskapliga metoderna för att samla in information är observation. 
Observation är en metod som används vardagligt för att få information om omvärlden 
och görs slumpmässigt utifrån användarens erfarenhet, behov och förväntningar. 
Metoden är lämplig att använda då information om händelser och handlande inom 
naturliga situationer ska samlas in. Observation är bra att använda då informationen 
samlas in i samma stund som det inträffar, till skillnad från intervjuer och enkäter där 
informationen samlas in i efterhand genom individers minnesbild. [13, p. 91] 
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3.3 Funktionsanalys 
Funktionsanalysen är till för att användaren av metoden ska uttrycka sig i funktioner 
och inte i färdiga lösningar. Den är även till för att man ska tänka först och agera 
sedan. Genom att uttrycka sig i funktioner istället för i färdiga lösningar så gör 
funktionsanalysen att användaren inte bara tänker på vad som ska uppnås utan också 
på bättre lösningar än de som redan finns. [14, pp. 34-35]  

En funktionsanalys består utav rubrikerna funktion, klass och anmärkning. Under 
rubriken funktion skriver man ett verb och ett substantiv, exempelvis bjuda 
vätskeintag för en kaffekopp. Under rubriken klass så delar man upp varje funktion 
med antingen huvudfunktion, nödvändig funktion, önskvärd funktion eller onödig 
funktion.  
Huvudfunktionen är den huvudsakliga funktionen för produkten. Det finns bara en 
huvudfunktion och den förkortas med HF.  
Nödvändiga funktioner är de funktioner som gör att huvudfunktionen kan uppfyllas. 
Nödvändiga funktioner förkortas med ett N och är oftast några enstaka till antalet.  
De funktioner som är flest till antal är önskvärda funktioner, förkortas med ett Ö. Det 
är funktioner som eftersträvas att uppfyllas men som inte är nödvändiga för att 
huvudfunktionen ska bli uppfylld.  
Den sista klassen är de onödiga funktionerna, förkortas med ett O. Många 
diskussioner har framkommit varför man ska skiva en funktion som klassificeras som 
en onödig funktion. Om man inte vet hur man ska ställa sig till en funktion förrän 
senare under arbetets gång så brukar den funktionen klassificeras som en onödig 
funktion. Endast i vissa fall så förekommer det ett fåtal onödiga funktioner. [14, p. 39] 

Under den sista rubriken som är anmärkning, brukar funktionen förtydligas lite mer. 
Exempelvis för en ryggsäck där funktionen är medge upphängning då kan 
anmärkningen vara på krok. Det är inte nödvändigt för alla funktioner att ha en 
anmärkning. [14, p. 45] 
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3.4 Brainstorming 
Brainstorming är en metod som är väl utprovad och strikt beskriven. Metoden utförs 
med 5-15 personer, där en person är ansvarig ledare. Gruppen ska då tillsammans 
komma fram till så många idéer som möjligt. För att medlemmarna ska inspirera 
varandra till att få så många idéer som möjligt så går idékvantitet före idékvalitet. En 
typisk brainstorming innehåller oftast fem faser: 
1. Vanliga idéer 
2. Tystnad eller lägre tempo i idéutvecklingen 
3. “Storhjärnan” börjar fungera 
4. Tystnad eller mindre produktion 
5. Ovanliga idéer kommer fram 
[1, p. 166] 

Det finns fyra grundregler vid brainstorming.  
Den första är att kritik inte är tillåtet, varken positiv eller negativ. Man ska inte heller 
vara självkritisk då det kan vara så att någon annan får en idé med hjälp av din. 
Regel nummer två är att kvantitet eftersträvas. Regeln finns för att få fram så många 
idéer som möjligt. En mindre bra idé kan också leda till att en annan medlem kommer 
med en lysande idé genom anknytning till den sämre. 
Tredje regeln är att gå utanför det vanliga. Det gör inget om idén är utanför ramarna 
och konstig, med viss modifikation kan det bli en bra lösning på problemet. 
Fjärde och sista regeln är att kombinera idéer. Kombinera och bygg vidare på de idéer 
som har framkommit under brainstormingen. [1, pp. 166-167] 

3.5 Pughs matris 
Pughs matris är en relativ beslutsmatris som underlättar bortsållning av olika 
alternativ. Matrisen är uppbyggd så ett alternativ används som referens som de andra 
sedan jämförs mot. Det är vanligt att referensalternativet är välkänt som till exempel 
en befintligt eller en konkurrents lösning. Varje alternativ ställs mot ett antal kriterier 
som kan vara både önskemål och krav. För varje urvalskriterium så kollar man om 
lösningen är bättre än (+), lika bra som (0) eller sämre än (-) vad kriteriet är för 
referensen. När man gått igenom alla kriterier så räknas summan ihop och 
sammanställs till ett nettovärde. Nettovärdet för referensen är alltid 0 och de alternativ 
som får ett högre nettovärde brukar då generera till en fortsatt utveckling. [1, p. 184] 
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3.6 3D-skrivare 
En 3D-skrivare används till att omvandla CAD-filer till fysiska objekt. Det finns flera 
olika material och metoder som 3D-skrivare kan använda för att ta fram de fysiska 
objekten. Några exempel är spritsning, pulver och fotopolymer över bädd. Spritsning 
innebär att 3D-skrivaren har ett litet hål i sin verktygsspets som sprutar ut smält 
material för att bygga upp objektet. Pulvermetoden innebär att materialet är i 
pulverform och sprids jämt ut över en bädd. En laser värmer upp och smälter ihop 
pulvret vid de områden som krävs för att objektet ska formas. Fotopolymer över bädd 
är när laser används till att värma upp och härda plast som befinner sig i flytande 
form. Att skriva ut CAD-filer i en 3D-skrivare är ett snabbt sätt att tillverka prototyper 
så att funktioner på produkten kan testas och utvärderas. [15] 
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4 Genomförande och implementation 
Arbetet började med att en kund till Sigma hade en produktidé. Produkten skulle 
uppfylla ett problem som uppstod med inköpslistor under storhandling. För att vi 
skulle få en bakgrund på produkten och mer information från kundens perspektiv 
bokades ett möte in. Efter mötet gjordes ett Gantt-schema för att få en uppfattning på 
vad som behövdes göras och hur lång tid det skulle ta, se Bilaga 1. 

För att uppnå syftet och frågeställningarna så valde vi att följa designmetodiken 
Bootcamp bootleg. Nedanför är arbetsgången beskriven utifrån Bootcamp bootlegs 
olika steg att ta fram en produkt. 

4.1 Empathize 
För att kunna få en överblick på hur stort behov det finns för produkten så utförde vi 
en observation i olika mataffärer. Observationens fokus var att ta reda på om personer 
använder sig av en inköpslista och även hur de använde den när de handlade. Genom 
att gå runt i mataffärerna och studera kunderna som använde sig av en inköpslista 
kom vi fram till att en lösning för att underlätta hanteringen av inköpslistor behövdes. 
Mer än hälften av kunderna som hade med sig en inköpslista hade även med sig en 
penna för att kunna stryka de köpta varorna från listan och eventuellt skriva till fler 
varor. Det var svårt för de flesta att skriva på listan medan de hanterade sin kundvagn 
eller höll i andra varor.  

Av de personer som vi studerade så anmärkte vi att det var ungefär lika mycket män 
som kvinnor som använde sig av en inköpslista samt att deras ålder var ca 35 år och 
uppåt. Efter att vi var klara med iakttagelserna i mataffärerna så var det tydligt för oss 
att vi behövde utveckla en produkt som både kunde bära inköpslistan samtidigt som 
det går att skriva på den.  
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4.2 Define 
När observationen var klar och vi hade fått en uppfattning om vilken produkt som 
skulle utformas så behövde arbetet avgränsas. Bakgrunden till hur avgränsningen 
utformades kom från observationen och kundens önskemål. Utifrån observationen så 
gjordes två fiktionella karaktärsprofiler som skulle representera de potentiella 
användarna. Karaktärsprofilerna som gjordes var en man och en kvinna i 40 års ålder 
med två barn som storhandlar med hjälp av en inköpslista. Avgränsningen av arbetet 
gjordes med hjälp av en funktionsanalys, se Tabell 1. Funktionerna bestämdes utifrån 
de bestämda karaktärsprofilernan. I analysen så framkom det vilka funktioner som 
skulle vara nödvändiga för att produkten skulle uppfylla sitt syfte och även vilka 
funktioner som var mindre nödvändiga.  
 

Tabell 1, Funktionsanalys 

Funktion Klass* Anmärkning 
underlätta användning HF inköpslista 
erbjuda fasthållning N inköpslista 
passa kundvagn N   
medge anpassning Ö flera kundvagnar 
uttrycka funktion Ö   
erbjuda fasthållning Ö penna 
erbjuda fasthållning Ö mobil/ipad 
erbjuda skrivunderlag Ö   
passa kundkorg Ö   
passa handtag Ö kundvagn 
medge rengöring Ö   
erbjuda ergonomi Ö   
smidig förvaring Ö   
uttrycka funktion Ö   
uttrycka enkelhet Ö   
tåla stötar Ö   
minimera vikt Ö   
tåla vibrationer Ö   
uttrycka säkerhet Ö   
uttrycka kvalitét Ö   
erbjuda utbytbarhet Ö smådelar 
maximera stabilitet Ö   
* HF = huvudfunktion   N = nödvändig   Ö = önskvärd   O = onödig 
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4.3 Ideate 
Efter de två första faserna så inleddes en brainstormingsfas för att ytterligare definiera 
hur produkten skulle se ut och vilka tekniska lösningar som skulle krävas till de olika 
koncepten. Brainstormingen bestod av att vi använde oss av papper och penna för att 
rita upp så många olika koncept som möjligt, se Bilaga 3. De olika koncepten 
utvärderades mot varandra för att sedan antingen sållas bort eller gå vidare till fortsatt 
utveckling. Fyra koncept valdes och bestod av en platta med varsin lösning för att 
kunna sätta fast plattan på en kundvagn, en penhållare och en lösning för att hålla ett 
papper eller en mobil. För att veta vilka koncept som skulle sållas bort så användes 
pughs matris där koncepten utvärderades efter potentiell tillverkningskostnad, 
simpelhet, genomförbarhet, estetik, stabilitet och förvaring, se Figur 3.  

 

Figur 3, Phugs matris 

 

Två av de fyra koncepten gick vidare till fortsatt utveckling. Den största delen av 
utvecklingen hade som fokus att förbättra lösningarna på hur plattorna kunde fästas på 
kundvagnen, se Bilaga 5 och 6. De två slutgiltiga koncepten förtydligades ytterligare 
med bättre skisser som bearbetades i photoshop, se Figur 4 och 5.  
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Koncept 1 bestod av en platta med två bågar på undersidan som passar handtagets 
profil vilket gör det möjligt att fästa den runt handtaget på kundvagnen i valfri vinkel. 
Plattan kopplas runt handtaget med hjälp av ett kardborreband som spänns runt 
handtaget medan de utstickande bågarna lägger sig runt handtaget för extra stöd. För 
att kunna fästa pappret på plattan så används en klämma. I det högra hörnet finns ett 
hål som går rakt igenom hela plattan. Detta hål är till för att hålla en eventuell penna, 
se Figur 4. 

 

Figur 4, Bilden visar Koncept 1. 

 

Koncept 2 består av en platta som har en myntpollett på baksidan i en 35 graders 
vinkel från plattan. Polletten är formad som en 5-krona och den ska sitta i sektionen 
på kundvagnen där en 5-krona används till att låsa upp vagnen. För att produkten ska 
kunna användas till en kundkorg så sitter det en klämma som liknar en klädnypa på 
undersidan. På plattans framsida finns det en magnetbricka. Brickan är till för att med 
hjälp av en löstagbar magnet kunna fästa inköpslistan mellan de två magneterna. På 
kanten av plattan sitter det ett fäste som är till för att kunna hålla en penna, se Figur 5. 

 

Figur 5, Bilden visar Koncept 2. 
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Under ett möte med kunden så bestämdes det vilket koncept som var lämpligt att gå 
vidare med. Kunden bestämde att båda koncepten var likvärdiga och önskade att vi 
skulle utveckla prototyper på båda koncepten för att göra tester på vilket koncept som 
var bäst i praktiken. Det fanns önskemål om förbättringar på de tekniska lösningarna 
till de båda koncepten som behövde göras innan vi kunde starta med 
prototyptillverkningen. 

På Koncept 1 så önskades det att vi skulle öka stabiliteten runt handtaget på 
kundvagnen och även att vi skulle göra så att plattan kan fästas mot flera olika typer 
av kundvagnar. Genom en dialog med sigma så fick vi tipset att minska ner 
infallsvinkeln som bandet omsluter stången med. En minskad infallsvinkel bidrar till 
att större del av bandet omfamnar stången som leder till att plattan sitter hårdare.  För 
att tillåta att plattan skulle kunna användas till en större grupp av kundvagnar så 
minskade vi ner höjden på bågarna som håller stången på plats. Minskningen tillåter 
att plattan även kunde fästas på kundvagnshandtag med större diameter, se Figur 6.  

 

Figur 6, Bilden visar förbättringar som gjordes på Koncept 1. 
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På Koncept 2 så önskades det att polletten skulle gå att fälla in mot plattan när den 
inte används. Anledningen till att den skulle gå fälla in var att det annars fanns en risk 
att polletten kunde brytas av vilket skulle göra plattan funktionslös. För att lösa 
problemet med att kunna vinkla ner polletten så började vi ännu en gång att 
brainstorma, se Bilaga 10. De flesta idéer involverade en fjäder som antingen skulle 
trycka eller dra ner polletten. Vi sållade bort koncept efter potentiell 
tillverkningskostnad och komplexitet. Slutligen så valde vi ett koncept som tillät att 
användaren kunde ställa in vinkeln på plattan när den skulle användas och sedan fälla 
ihop polletten. Lösningen bestod av en pollett som sitter runt en roterande stång med 
en tryckfjäder i ändan. På högersidan av polletten så finns ett kugghjulsliknande 
mönster som matchar mönstret på stången. När vinkeln ska ändras på polletten så dras 
stången ut för att sedan vridas till en önskvärd vinkel, sedan släpper man stången och 
fjädern drar tillbaka stången till startposition med den nya önskvärda vinkeln. 
Klämman till kundkorgen valdes bort för behovet av att kunna använda plattan på en 
kundkorg ansågs vara överflödigt, se Figur 7. 

 

Figur 7, Bilden visar förbättringar som gjordes på Koncept 2. 
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4.4 Prototype 
De två koncept som kunden valde att fortsätta arbeta med togs fram i Solidworks. 
Sedan skickades de till en lärare på högskolan som såg till att det blev utskrivna i en 
3D-skrivare. Vi inte hade räknat med de toleranser som 3D-skrivaren använde, så vi 
var tvungna att bearbeta delarna på Koncept 2 så att de kunde passa ihop med 
varandra. Delarna slipades med sandpapper tills att de passade ihop med varandra och 
prototypen kunde färdigställas. Det som saknades på Koncept 1 var bandet som ska gå 
runt handtaget på kundvagnen. Bandet till plattan togs från en ryggsäck och limmades 
därefter fast på plattan. Ett kardborreband limmades fast på bandet för att möjliggöra 
att prototypen skulle gå att spänna fast runt handtaget, se Bilaga 12. 

4.5 Test 
Efter att enkla prototyper tagits fram för de båda koncepten så testades prototyperna 
på Ica maxis kundvagnar. Efter testet så bestämdes ett till möte med kunden. Mötet 
var till för att kunden skulle välja vilket av de två koncepten som kommer att fortsätta 
som slutkoncept. Under mötet så valdes Koncept 1 att bli slutkoncept och Koncept 2 
bestämdes att inte gå vidare med, vilket gjorde att vi kunde använda det konceptet till 
att visa upp på mässan. Kunden önskade att stabiliteten skulle förbättras på de båda 
koncepten. Hur kunden kom fram till att de behövde stabiliseras tas upp i 
diskussionsdelen. Varför kunden valde Koncept 1 kommer också att tas upp i 
diskussionsdelen. 

4.6 Prototype 
Slutprototypen till Koncept 1 tillverkades genom att bågarna, som kommer att hålla 
stången på plats, skrevs ut med hjälp av en 3D-skrivare. För att hålla ned kostnaderna 
för prototyperna så valdes plattan att sågas ut i trä. För Koncept 2 som kommer att 
användas till mässan så användes också en 3D-skrivare till att skriva ut de delar som 
inte är plattan. De utskrivna delarna ökades i storlek för att få prototypen stabilare. 
Plattan till Koncept 2 togs fram på samma sätt som i Koncept 1 och i samma material. 
För att få en bra yta på de båda prototyperna så sprutspacklades alla delar ett flertal 
gånger. 

Bandet till Koncept 1 togs från en ryggsäck. Ett kardborreband syddes fast på bandet 
för att sedan limmas fast i plattan. För att lösa problemet med att Koncept 1 behövde 
bli stabilare så inhandlades en cykelslang som klipptes sönder och limmades på 
bågarna för att få en mer gummiliknande yta som skapade mer friktion mellan 
handtaget och plattan. 

Båda koncepten ytbehandlades med färg för att efterlikna en potentiell slutprodukt. 
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Figur 8, Bilden visar framsidan av prototypen till Koncept 2. 

   

Figur 9, Bilden visar baksidan av prototypen i infällt läge. 

   

Figur 10, Bilden visar baksidan av prototypen i utfällt läge. 
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Figur 11, Bilden visar framsidan av prototypen till Koncept 1. 

 

Figur 12, Bilden visar baksidan av prototypen i stängt läge. 

 

Figur 13, Bilden visar baksidan av prototypen i öppet läge. 
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5 Resultat 
Produkten utformades efter kundens önskemål i fokus. Det slutgiltiga konceptet hade 
de mest lämpliga lösningarna på hur produkten kunde placeras på kundvagnen och 
även hur inköpslistan skulle fästas på plattan. Den valda lösningen för att produkten 
skulle gå att placera på kundvagnen var att använda de utstickande bågarna som är 
formade så att de kan placeras på varierande handtagsstorlekar. Ett kardborreband 
som sticker ut från plattan viras runt handtaget för att spänna fast plattan mot 
kundvagnen. För att öka friktionen mellan produkten och kundvagnen så bestämdes 
det att ett mer friktionsingivande material ska gjutas in på ytan av bågarna. Lösningen 
för att hålla inköpslistan mot plattan var att använda en löstagbar klämma som kan 
placeras runtom sidorna på produkten utefter användarens egen preferens. Klämman 
är även utformad för att kunna hålla en penna mellan klämmans två handtag. 
Geometrin på plattan bestämdes efter storleken på de inköpslistor som kunderna 
använde sig av i observationsdelen. Måtten på plattan valdes till 210 mm i höjd och 
150 mm i bredd. Formen blev en rektangel med avklippa hörn. Hörnen togs bort för 
att minska material och produktionskostnad men även för att få en egen och unik stil 
jämfört med en vanlig rektangulär platta.  

Produkten underlättar kundens hantering av inköpslistor genom att hålla en lista och 
en penna, vilket frigör kundens händer. Produkten sitter fast på kundvagnen, så listan 
kommer alltid att vara synlig och potentiella ändringar som kunden önskar att göra på 
sin inköpslista underlättas. Produkten kan vridas till en önskvärd vinkel vilket ökar 
den ergonomiska vinkeln för att både läsa och skriva på plattan. 

Produkten är utformad för att kunna tillverkas genom flerkomponentsformsprutning. 
Plattan och bågarna tillverkas i samma material och det friktionsingivande materialet 
sprutas samtidigt in ovanpå bågarna. Kardborrebandet gjuts sedan in i plattan för att 
färdigställa produkten. Materialet är valt till en termoplast, vilken termoplast 
bestämdes inte. Anledningen till varför termoplast valdes var för att den är 
återvinningsbar och fungerar bra till att formsprutas.  
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Figur 14, Bilden visar slutkonceptet från undersidan. 

 

 

Figur 15, Bilden visar slutkonceptet från ovansidan. 
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Figur 16, Bilden visar närbild på hur slutkonceptet kan sitta på kundvagnshandtaget. 

 

 

Figur 17, Bilden visar hur det kan se ut när slutkonceptet sitter på en kundvagn. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Teoretisk diskussion 

6.1.1 Bootcamp bootleg 
När vi jämförde metodiken Bootcamp bootleg och SVIDs designprocess så var 
uppfattningen att de båda metodikerna hade en liknande process. Processerna startar 
med att identifiera ett problem för att sedan kunna generera lösningsförslag. Sedan 
fortsätter bägge med att beskriva hur prototyper och tester kan utföras för att 
kontrollera ifall lösningarna fungerar i praktiken. I detta projekt så låg fokusen i att 
använda Bootcamp bootleg som metodik till att utveckla produkten. Anledningen till 
att Bootcamp bootleg valdes som metodik var att de abstrakta stegen som Bootcamp 
bootleg förespråkar föredrogs. Metodiken hade inte några konkreta riktlinjer för hur 
varje steg skulle utföras vilket gav oss stor frihet att utveckla produkten efter egna 
preferenser. 

6.1.2 Material och Tillverkning 
Kunden har som mål att massproducera produkten och att sälja den till ett så lågt pris 
som möjligt. För att kunna tillverka ett stort antal komponenter som håller ett lågt pris 
är det lämpligt att använda en tillverkningsmetod som effektivt kan tillverka ett stort 
antal komponenter på kort tid. Om flerkomponentsformsprutning används som metod 
så kan allt utom kardborrebandet tillverkas i ett steg. Gummimaterialet formas 
samtidigt som resten av produkten vilket gör att ett monteringssteg i processen 
elimineras. Kardborrebandet måste monteras efter att plattan har stelnat vilket 
kommer att öka tillverkningskostnaden till skillnad från om hela produkten kunde 
tillverkas i ett steg. Klämman som används till att fästa inköpslistan mot produkten är 
en separat del som köps in från en utomstående leverantör. Klämman är löstagbar som 
gör att kostnaden för monteringen av produkten inte ökar.  Plast är ett relativt billigt 
material med egenskaper som är lämpliga för produkten. Egenskaperna passar även 
massproduktion, därför blev plast ett naturligt val av material. Att välja plast som 
material gör att produkten blir billig att tillverka och ger den även en låg vikt.  
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6.2 Metod diskussion 

6.2.1 Gantt-schema 
En av de första metoderna som gjordes var att ta fram ett Gantt-schema. 
Marknadsundersökningen ströks från schemat efter att det blivit tidsbrist som inte 
räknats med. Schemat gjordes i början av arbetet och ganska snabbt så bröts schemat, 
då nya processer behövde göras. En av de största ändringarna var att vi hade planerat 
att ta fram en prototyp. När vi fick beskedet att tillverka prototyper för båda 
koncepten för att kunna testa vilket som fungerar bäst, så blev det stressigt med det 
schemat som var planerat. Det gjorde att några processer fick strykas som inte skulle 
hinnas med. Bland de strukna är marknadsundersökningen som nämndes ovanför. 
Slutprototypen skulle då testas i en mataffär av flera privatpersoner för att se vad de 
tycker om produkten och vad de skulle vara beredda att betala för en sådan produkt. 

6.2.2 Brainstorming 
I början av brainstormingsfasen så var det lösningar på hur produkten skulle fästas på 
kundvagnen som låg i fokus. Det genererade i så många lösningsförslag som möjligt. 
När det ansågs vara tillräckligt med idéer för att kunna fästa plattan på kundvagnen så 
började det fokuseras på hur inköpslistan och pennan skulle fästas på plattan. Vi kom 
snabbt överens om att listan skulle fästas med en klämma. Efter ett möte med kunden 
så kom förslaget att använda en löstagbar klämma istället för att den skulle sitta fast i 
plattan. Genom att leta efter olika klämmor i flertal detaljhandelsbutiker så hittades till 
slut en klämma som skulle passa för att hålla både en inköpslista och en penna på 
samma gång. Slutligen så togs skisser fram för hur plattan skulle utformas. När de 
olika geometrierna jämfördes på plattan så valdes det konceptet som ansågs ha högst 
estetiskt värde. 

6.2.3 Pughs matris 
Till Pughs matris så behövs ett koncept som de andra jämförs mot. Eftersom det inte 
finns någon liknande produkt ute på marknaden i nuläget så fanns det ingen produkt 
som kunde sättas som referens. Det första konceptet fick då bli referenskonceptet som 
de andra jämfördes mot. Tillverkningskostnaden bedömdes att vara lägre för koncept 
tre och fyra därför fick de ett (+) i matrisen. Anledningen till varför det bedömdes att 
vara lägre var för att de inte hade lika komplicerade lösningar som de andra 
koncepten. Alla fyra koncepten ansågs vara genomförbara därför fick de alla samma 
värde. Stabiliteten på koncept två och tre ansågs vara sämre än vad den skulle bli för 
de andra koncepten. Koncept två och tre hade en liknande lösning på att fästas på 
kundvagnshandtaget. De fick betyget (-) i stabilitet för att lösningen inte ansågs sitta 
fast tillräckligt bra utan skulle kunna rotera runt handtaget. Med kriteriet förvaring så 
menas det att produkten ska vara lätt att förvara när den inte används. 
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6.3 Resultat diskussion 

6.3.1 Stabilisering av prototyperna 
Kunden ville att de två första prototyper som tillverkats skulle bli stabilare när de var 
fastsatta på kundvagnen. På Koncept 1 så var problemet att det var för lite friktion 
mellan plattan och handtaget på kundvagnen. Det gjorde att plattan roterade runt 
handtaget när användaren skulle anteckna på inköpslistan. Anledningen till varför 
prototypen roterade var för att det inte gick att spänna bandet tillräckligt hårt, det 
gjorde att det blev för lite friktion mellan plattan och handtaget. Vi valde att fokusera 
på att ändra materialet på bågarnas ovansida till ett gummimaterial istället för att göra 
en lösning på att kunna spänna bandet hårdare. Materialändringen gjorde att det blev 
mer friktion mellan bågarna och handtaget som resulterade i att prototypen inte 
roterade. 

Problemet med Koncept 2 var att polletten var för tunn samt att delarna som gjorde att 
polletten kunde ändra vinkel var för små. Dessa problem ledde till att prototypen inte 
blev stabil. Stången kunde inte hålla emot vridkraften tillräckligt bra, vilket gjorde att 
plattan började pendla fram och tillbaka. Ett annat problem var att polletten rörde sig i 
horisontell vinkel inne i myntfacket. Anledningen till varför polletten rörde sig var för 
att pollettens bredd var för liten, så det löstes genom att öka bredden. För att lösa de 
första problemen som togs upp på Koncept 2 så ökades storleken på alla delarna och 
tjockleken på polletten.  

6.3.2 Slutkoncept 
Testet som utfördes med den slutgiltiga prototypen gav ett tillfredställande resultat. 
Den ökade friktionen gjorde att plattan inte roterade när det skrevs på inköpslistan. 
Kardborrebandet som viras runt handtaget var smidigt att spänna fast men för att göra 
det ännu smidigare att sätta fast plattan så tror vi ett mer flexibelt band borde ersätta 
det nuvarande stela bandet. Vi tror att produkten är tillräckligt enkelt och väl 
genomtänkt utformad för att de flesta personer direkt ska förstå hur den ska användas. 
Produkten har ett fåtal moment som behövs genomföras vid tillverkningen så vi tror 
att det går att åstadkomma ett lågt försäljningspris. Geometrin på produkten 
tillsammans med att kardborrebandet går att vika ihop vilket tillåter att förpackningen 
på produkten kan hållas till en minimal storlek. En mindre förpackning tillåter att fler 
produkter går att leverera i samma leverans som i sin tur leder till ett lägre 
leveranspris. 
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6.4 Reflektioner 

6.4.1 Diskussion om valt koncept 
Vi ansåg att kunden gjorde rätt val när Koncept 1 blev valt till slutkoncept. Vi tyckte 
dock att Koncept 2 var ett roligare koncept att arbeta med på grund av att det var fler 
delar som fick utvecklas för att färdigställa prototypen. Den tekniska lösningen för 
Koncept 2 var mer avancerad än för Koncept 1 som också gjorde att det blev roligare 
att jobba med. Alla kundvagnar har inte ett myntfack vilket innebär att Koncept 2 inte 
går att använda på lika många vagnar som Koncept 1. Efter att båda prototyperna 
testats på en kundvagn så var det tydligt att Koncept 1 var det stabilare konceptet samt 
att vi tror att Koncept 1 är billigare att tillverka. 

6.4.2 Modifiering av slutkoncept 
Bågarna som är till för att hålla produkten på plats mot kundvagnshantaget hade 
kunnat öka i storlek för att tillåta att produkten kan användas på en större variation av 
handtag. Bågarna är till för att få mer stabilitet på produkten när den används, de är 
inte till för att spänna fast plattan mot handtaget vilket gör att de inte behöver passa 
perfekt mot handtagets profil. 
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Bilaga 1 – Gantt schema 
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Bilaga 2 – Funktionsanalys 
Funktion Klass* Anmärkning 
underlätta användning HF inköpslista 
erbjuda fasthållning N inköpslista 
passa kundvagn N   
medge anpassning Ö flera kundvagnar 
uttrycka funktion Ö   
erbjuda fasthållning Ö penna 
erbjuda fasthållning Ö mobil/ipad 
erbjuda skrivunderlag Ö   
passa kundkorg Ö   
passa handtag Ö kundvagn 
medge rengöring Ö   
erbjuda ergonomi Ö   
smidig förvaring Ö   
uttrycka funktion Ö   
uttrycka enkelhet Ö   
tåla stötar Ö   
minimera vikt Ö   
tåla vibrationer Ö   
uttrycka säkerhet Ö   
uttrycka kvalitét Ö   
erbjuda utbytbarhet Ö smådelar 
maximera stabilitet Ö   
* HF = huvudfunktion   N = nödvändig   Ö = önskvärd   O = onödig 
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Bilaga 3 – Brainstorming 
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Bilaga 4 – Pughs matris 
Förslag→  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

↓Kriterier 
Tillverkningskostnad REFEREN

S 

0 + + 
Simpelhet - - + 
Genomförbarhet 0 0 0 
Estetik - - + 
Stabilitet - - 0 
Förvaring + + - 
Kommentar Ett anpassningsbart koncept 

som kan användas till flera 
typer av kundvagnar. 

Koncept anpassat för att hålla 
både inköpslista och 
mobiltelefon. 

Simpelt koncept som är lätt 
att fästa på kundvagn 

Smart koncept med inbyggd 
myntpollet. 

Nettovärde 0 -2 -1 2 
Vidare utveckling Ja Nej Nej Ja 
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Bilaga 5 – Fortsatt utveckling av första konceptet som gick vidare från Pughs matris.  
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Bilaga 6 – Fortsatt utveckling av andra konceptet som gick vidare från Pughs matris. 
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Bilaga 7 – Koncept 1 som presenterades för kunden. 
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Bilaga 8 – Koncept 2 som presenterades för kunden. 
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Bilaga 9 – Koncept 1 efter kundens önskemål om justeringar. 

 
  



Bilagor 

43 

Bilaga 10 – Brainstorming för att kunna fälla ner polletten.  
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Bilaga 11 – Koncept 2 efter kundens önskemål om justeringar. 
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Bilaga 12 – Bilder på de första prototyperna. 
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Bilaga 13 - Bilder på slutprototypen för Koncept 1. 
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Bilaga 14 - Bilder på slut prototypen för Koncept 2. 
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